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วนัที่ วนัที่ 11 กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ --  ซูริค  (สวติเซอร์แลนด์)ซูริค  (สวติเซอร์แลนด์)   
  

เสาร์เสาร์  

21.30 น. พร้อมคณะท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคาน์เตอร์ D 16-19 
สายการบินไทย เจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองสัมภาระและการเช็คอิน 
  

หมายเหตุ ทางบริษทัไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซ้ือตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ารถโคช้, 
จองท่ีพกั, ร้านอาหาร สถานที่เขา้ชมต่าง ๆ ไวล้่วงหน้าให้กบักรุ๊ปทวัร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ 
อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าชา้ของสายการบิน,  การพลาดเท่ียวบิน (ข้ึนเคร่ืองไม่ทนั), การ
นดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบติั, การถูกปฏิเสธการเขา้เมือง ท าใหก้ารเดินทางล่าชา้ หรือเหตุ
สุดวิสัยอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจุดหมายตามโปรแกรมได ้หัวหน้าทวัร์ มีสิทธ์ิในการ
เปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ที่ช  าระแลว้ เพราะทางบริษทัฯ ได้
ช าระค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ล่วงหนา้แลว้ และหากมีค่าใชจ่้ายอื่น ๆ เกิดข้ึนนอกจากในรายการทวัร์ 
หวัหนา้ทวัร์ะแจง้ใหท่้านทราบ เพราะเป็นส่ิงท่ีทางบริษทั ฯ มิอาจรับผิดชอบได ้
 

 

วนัที่ วนัที่ 22  ซูริค ซูริค --  เบิร์น เมอืงหลวงและเมอืงมรดกโลก เบิร์น เมอืงหลวงและเมอืงมรดกโลก --  โลซานน์ โลซานน์ ––  มงเทรอซ์มงเทรอซ์  
  

อาทิตย์อาทิตย์  

01.05 น. เดินทางสู่นครซูริค โดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี  TG970 
 

 

07.50 น. คณะถึงสนามบินนครซูริค รถโคช้รอรับแลว้เดินทางสู่กรุงเบิร์น นครหลวงอนังามสง่า
ของประเทศ และเป็นเมืองมรดกโลกอนัล ้าค่าท่ีไดรั้บการอนุรักษม์าสู่ปัจจุบนั เบิร์น ถูก
สร้างข้ึนในยุคกลางของยุโรป องคก์ารยูเนสโก ้ประกาศใหส่้วนหน่ึงของเบิร์นเป็นเมือง
มรดกโลก ชมหอนาฬิกาท่ีมีหนา้ปัดขนาดใหญ่ มีลกัษณะเป็นประตูโบราณตั้งคร่อมอยู่
คร่ึงถนน ผ่านชมโบสถ ์ จตุัรัสรัฐสภา และย่านเมืองเก่าท่ีมีร้านคา้เรียงรายมากมาย ผ่าน
ชมน ้าพุท่ีตั้งอยู่กลางถนนเป็นระยะๆ อย่างสวยงาม มีถนนคนเดินท่ีสวยงามอีกเส้นหน่ึง
ของยุโรป สมกบัเป็นเมืองหลวงของประเทศ ชมบ่อหมีเป็นสัญลกัษณ์ของเมือง แลว้น า
คณะไปชมววิทิวทศัน์เมืองมรดกโลกแบบพาโนรามาบน Rosengaten 
 

(127 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

Local 

13.00 น. น าคณะเดินทางสู่เมืองโลซานน์  เมืองท่ีคนไทยรู้จกัดีในสวิส นอกจากเป็นเมืองท่ี
ประทบัของสมเดจ็ย่าแลว้ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั ทรงส าเร็จการศึกษาจากเมืองน้ี
อีกดว้ย ผ่านชมเมืองเวเว่ย์ ท่ีแมแ้ต่ศิลปินตลกแห่งฮอลลีวูด้ “ชาลี แชลปปลิ้น” ยงั
หลงใหลและไดอ้าศยัอยู่ท่ีน่ีในบั้นปลายชีวิต สู่จุดหมายปลายทางท่ีเมือง มงต์เทรอซ์ 
เมืองพกัผ่อนตากอากาศท่ีมีช่ือเสียง ทั้งในฤดูร้อนและหนาวริมทะเลสาบเจนีวา ซ่ึงไดรั้บ
สมญานามวา่ริเวยีร่าแห่งสวติเซอร์แลนด์ 
 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 

Chinese 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั EDEN PALACE AU LAC HOTEL MONTREUX หรือเทียบเท่า
ในระดบัเดียวกนั 
 

www.edenpalace.ch 

วนัที่ วนัที่ 33  มงต์เทรอซ์ มงต์เทรอซ์ --   ทาสซ์ ทาสซ์ --  แซร์มทั แซร์มทั --  ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น พาราไดซ์ ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น พาราไดซ์ ––  แซร์มทัแซร์มทั  
  

จนัทร์จนัทร์  

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
08.30 น. เดินทางสู่เมืองแซร์มทั เมืองท่ีไม่อนุญาตใหร้ถยนตว์ิง่และเป็นเมืองท่ีไดรั้บการยกยอ่งวา่

ปลอดมลพิษท่ีดีของโลกและอากาศบริสุทธ์ิ ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร (5,350 
ฟุต) เป็นเจา้ของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น สัญลกัษณ์ของสวติเซอร์แลนด์ส้ินสุดการ 
เดินทางดว้ยรถโคช้ จากนั้นน าคณะนัง่รถไฟสู่หมู่บา้นแซร์มทั 
 

(138 ก.ม.) 

http://www.edenpalace.ch/
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12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

Asian 

13.00 น. น าท่านสู่สถานีเคเบ้ิลคาร์ MATTERHORN GLACIER PARADISE เพ่ือสัมผสักบัความ
งดงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นท่ีสูงถึง 4 ,478 เมตร และไดช่ื้อว่าเป็นยอดเขาท่ีมี
รูปทรงสวยท่ีสุดของเทือกเขาแอลป์ กระเชา้ไฟฟ้าแบบพาโนรามาวิว ไต่ความสูงเหนือ
ลานสกีอนักวา้งไกลสุดสายตา แลว้เปลี่ยนเป็น Cable Car ใหญ่จุไดก้ว่า 80 คน ช่ืนชม
กบัทิวทศัน์ท่ีสวยงาม ณ จุดสูงท่ีสุดบริเวณไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น 3,883 เมตร สูงกว่า
ยอดเขายูงเฟราและยอดเขาเอกุยดูมิดี ในเขตมงตบ์ลงัก์ ชมถ ้าน ้าแขง็ท่ีอยู่สูงท่ีสุดในสวสิ 
ถ่ายรูปกับรูปแกะสลกัน ้ าแข็งท่ีสวยงาม ลานหิมะกวา้งให้ท่านได้สัมผสัอย่างจุใจ 
หลงัจากนั้น อิสระตามอธัยาศัย ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการพกัผ่อนในเมืองปลอด
มลพิษ หรือเดินเท่ียวชมเมือง ถ่ายรูป อีกทั้งยงัเป็นเมืองสวรรคข์องนกัสกี   
 

 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 

Local 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั HOTEL MIRABEAU หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
 

www.hotel-mirabeau.ch 

วนัที่ วนัที่ 44  รถไฟกลาเซียร์รถไฟกลาเซียร์เอก็ซ์เพรส เอก็ซ์เพรส --   อนัเดอร์แมท อนัเดอร์แมท --  ลูกาโน่ ลูกาโน่ --  ทะเลสาบโคโม่ ทะเลสาบโคโม่ ––  ซอนดริโอซอนดริโอ   
  

องัคารองัคาร  

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
 

 Buffet  

09.00 น. น าท่านนัง่รถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส (Glacier Express) รถไฟด่วนท่ีวิ่งช้าท่ีสุดใน
โลก วิง่ผ่านภูมิประเทศท่ีงดงามของเทือกเขาแอลป์ ผ่านชมอุโมงค ์สะพาน หุบเหว ผ่าน
สวสิแกรนดแ์คนยอน และหุบเขาท่ีสูง 2,000 กว่าเมตร ตลอดเส้นทางท่านสามารถชม
ยอดเขาท่ีปกคลุมดว้ยธารน ้ าแข็งเจา้ของเส้นทาง Furka-Oberralp Bahn ท่ีพาดผ่านใจ
กลางเทือกเขาแอลป์จนเขา้สู่เมือง อนัเดอร์แมท จุดเด่นของเส้นทางรถไฟน้ีคือการชมววิ
พาโนรามาผ่านกระจกบานใหญ่ในมุมมอง 180 องศา  
 

 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

Local 

13.00 น. รถรอรับท่านแลว้เดินทางผ่านเมืองลูกาโน่ เมืองตากอากาศริมทะเลสาบของแควน้ทิซิ
โน่ จนเขา้สู่เขตทะเลสาบโคโม ไดช่ื้อว่าเป็นทะเลสาบท่ีสวยงามท่ีสุดของอิตาลี ทาง
ตอนเหนือของทะเลสาบคือเทือกเขาแอลป์ เปรียบเสมือนป้อมปราการทางธรรมชาติ ท่ี
สร้างฉากหลงัอนังดงามอลงัการใหก้บัดินแดนแห่งน้ี ผ่านเมืองมีนาจิโอ เมืองตากอากาศ
ท่ีเรียงรายรอบ ๆ ทะเลสาบโคโม จนกลายเป็นศูนย์รวมชนชั้นสูงและบุคคลมีช่ือเสียง
ของยุโรป ถึงเมืองซอนดริโอ (Sondrio) เมืองท่ีเคยเป็นเมืองพกัของทหารโรมนัโบราณ 
ภายหลงัถูกผนวกรวมอยู่กบัอาณาจกัรลอมบาร์ดี และถูกผนวกรวมกบัอาณาจกัรโรมนั
อนัศกัด์ิสิทธ์ิ  
 

(228 ก.ม.) 
 

19.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 

Local 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ROMANTIK GRAND HOTEL DELLA POSTA หรือเทียบเท่าใน
ระดบัเดียวกนั 
 

www.grandhoteldellaposta.
eu 

วนัที่ วนัที่ 55  ทิราโน่ ทิราโน่ --  รถไฟ รถไฟ BBEERRNNIINNAA  EEXXPPRREESSSS  --  ซังมอริทซ์ ซังมอริทซ์ ––  อนิเทอลาเก้นอนิเทอลาเก้น   
  

พุธพุธ  

06.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
 

Buffet 

07.30 น. น าคณะเดินทางสู่เมืองทิราโน่ จุดเร่ิมตน้ของรถไฟท่องเท่ียวสาย BERNINA EXPRESS 
ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเวลากว่าหน่ึงศตวรรษมาแลว้ท่ีเปิดให้บริการ

(27 ก.ม.) 

http://www.grandhoteldellaposta.eu/
http://www.grandhoteldellaposta.eu/
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นกัท่องเท่ียว น าท่านผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ ท่ีมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ผ่านหุบ
เหว ล าธาร โตรกผา อุโมงค์ 55 แห่ง และสะพาน 196 แห่ง โดยเฉพาะสะพานโค้ง
วงกลมท่ี BRUSIO ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก เส้นทางน้ีรับประกนัความสวยแบบ
หา้มกระพริบตา อีกหน่ึงความประทบัใจและความทรงจ าในประสบการณ์ท่ีหาชมได้
ยาก    จุดหมายปลายทางท่ี                   เมืองฟ้าครามน ้าใส เป็นเมืองตากอากาศฤดู
หนาวท่ีแสนสงบในปีค.ศ. 1864 ไดส้ร้างโรงแรมแห่งแรกและเชิญแขกชาวองักฤษมา
พกั ท าใหมี้การเกิดกีฬาฤดูหนาว อาทิ สเก็ตน ้าแขง็, บอ๊บสเลด ท่ีมีการแข่งในระดบัเวลิด์
แชมป์เป้ียนชิพ และโอลิมปิกมาแลว้ 
 
 

 
 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 

Local 

14.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองอินเทอลาเก้น เมืองท่ีมีความส าคญัประหน่ึงเมืองหลวงของแบร์น
เนอร์-โอเบอร์ลนัด์ ช่ือของเมืองมาจากท าเลท่ีตั้งของ 2 ทะเลสาบ Thunersee และ 
Brienzersee  มีภาพของยอดเขายูงเฟราเป็นฉากหลงัอีกทั้งยงัเมืองแห่งการพกัผ่อน 
สัมผสับรรยากาศอนับริสุทธ์ิ 
 

(296 ก.ม.) 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 

Thai/Chinese 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั HOTEL METROPOLE INTERLAKEN หรือเทียบเท่าในระดบั
เดียวกนั 
 

www.metropole-
interlaken.ch 

วนัที่ วนัที่ 66  กรินเดอวาลด์ กรินเดอวาลด์ --  นั่งรถไฟสู่ยูนั่งรถไฟสู่ยูงเฟรายอค งเฟรายอค --  เลาเทรอบรุนเน่น เลาเทรอบรุนเน่น --  อนิเทอลาเก้นอนิเทอลาเก้น   
  

พฤหัสพฤหัสบดีบดี  

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
 

Buffet 

08.30 น. ออกเดินทางสู่เมืองกรินเดอวาลด์ จุดเร่ิมตน้ของการท่องเท่ียวยอดเขายูงเฟรา โดยรถ
โค้ช (ในปี  2001 UNESCO ประกาศให้ยอดเขายูงเฟรา เป็นพ้ืนท่ีมรดกโลกทาง
ธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป) รถไฟท่องเท่ียวธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ข้ึน
พิชิตยอดเขายูงเฟราท่ีมีความสูงกวา่ระดบัน ้าทะเลถึง 11,333 ฟุต ซ่ึงไดรั้บการยกย่องว่า
เป็น TOP OF EUROPE ระหว่างเส้นทางแวะชมกลาเซียร์ หรือธารน ้ าแข็งขนาดใหญ่ 
จนถึงสถานีรถไฟท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป เพลิดเพลินและสนุกสนานกบัการเล่นหิมะในลาน
กวา้ง SPHINX จุดชมววิท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป มองเห็นไดก้วา้งไกลที่สุด ณ จุด 3,571 เมตร 
ชมถ ้าน ้าแขง็ท่ีแกะสลกัใหส้วยงาม อยู่ใตธ้ารน ้าแขง็ลึกกวา่ 30 เมตร สัมผสักบัภาพของ
ธารน ้าแขง็ Aletsch ท่ียาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 700 เมตรโดย
ไม่เคยละลาย อิสระใหท่้านไดส้นุกสนานและเพลิดเพลินกบักิจกรรมบนยอดเขายูงเฟรา 
และไม่ควรพลาดกบัการส่งโปสการ์ด โดยท่ีท าการไปรษณียท่ี์สูงท่ีสุดในยุโรป 
 

(30 ก.ม.) 
 
 
 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา 
 

Local 

บ่าย น าคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟไม่ซ ้ าเส้นทางเดิม เส้นทางแสนสวยผ่าน
หมู่บา้นเวงเกน้ เมืองปลอดมลพิษท่ีไม่อนุญาตให้รถยนต์วิ่ง แลว้เปลี่ยนข้ึนรถโคช้คนั
เดิมท่ีหมู่บา้นเลาเทรอบรุนเน่นเขา้สู่เมืองอินเทอลาเกน้ อิสระใหท่้านเดินเล่นชมเมืองท่ี
เรียงรายไปดว้ยร้านคา้, บา้นแบบชาเล่ต์สไตล์ และอิสระให้ไดช้้อปป้ิงสินคา้ชั้นดีของ
สวสิอาทิ นาฬิกา, นาฬิกากุ๊กกู, ของท่ีระลึก และชอ้คโกแลตอนัเลื่องช่ือ 
 
 

(12.5 ก.ม.) 
 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 

Swiss Fondue 

http://www.metropole-interlaken.ch/
http://www.metropole-interlaken.ch/
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ค่าทวัร์รวมค่าทวัร์รวม  ::  
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน ้ามนัเช้ือเพลิง ณ วันที่ 18 กันยายน 2562  

 ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ 
 ค่า Excursion Trip 2nd Class : Bernina Express / Glacier Express / ค่าเคเบ้ิลคาร์ข้ึน Matterhorn Glacier Paradise, ค่า

รถไฟสายภูเขา Jungfraubahn 
 ค่าโรงแรมที่พกัระดบั 4 ดาว หรือ เทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double ในกรณีที่ท่านจอง

ห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรมหลายแห่งในยุโรปส่วนใหญ่จะไม่ มี
เคร่ืองปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนยา้ยเมืองพกั หากวนัดงักล่าวมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่า
โรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั  

 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ คดัสรรเมนูและใหท่้านไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ 

 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  HOTEL METROPOLE INTERLAKEN หรือเทียบเท่าในระดบั
เดียวกนั 
 

www.metropole-
interlaken.ch 

วนัที่ วนัที่ 77  อนิเทอลาเก้น อนิเทอลาเก้น --  สนามบินซูริค สนามบินซูริค ––  กลบักรุงเทพฯกลบักรุงเทพฯ  
  

ศุกร์ศุกร์  

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 
 

Buffet 

08.00 น. น าท่านสู่เมืองซูริค ศูนย์กลางเศรษฐกิจท่ีส าคญัของสวิส เป็นศูนย์กลางการซ้ือขาย
แลกเปลี่ยนทองค าท่ีใหญ่ท่ีสุด และเป็นตลาดหลกัทรัพยท่ี์ใหญ่เป็นอนัดบั 4 ของโลก  
 

(135 ก.ม.) 
 

13.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG971 
 

 

วนัที่ วนัที่ 88  เดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ  
  

เสาร์เสาร์  

05.30 น. สายการบินไทยน าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพ ฯ โดยสวสัดิภาพ 
 

 

 
(หมายเหตุ)  โปรแกรมดงักล่าวขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเท่ียว ซ่ึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากการจดัโปรแกรม  
ของแต่ละวนัเดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมท่องเท่ียวท่ีสมบูรณ์ครบถว้น จะส่งใหท่้าน 7 วนัก่อนการเดินทางเท่านั้น) 
 

PPEERRIIOODD  TToouurr  FFaarree  
AAdduullttss  

CChhiilldd  44--1111  
WWiitthh  BBeedd  

CChhiilldd  44--66  
NNoo  BBeedd  

DDBBLL  
SSGGLL  

SSGGLL  
SSUUPPPP  

NNOO  TTKKTT  
AADDLL  //  CCHHDD  

29 ก.พ.-7 มี.ค. 2563   
9696,,000000..--  

  
8787,,000000..--  

  
7777,,000000..--  

  
1144,,000000..--  

  
77,,550000..--  

  
--2727,,000000..--  
--2211,,000000..--  

7-14 มี.ค. 2563 
21-28 มี.ค. 2563 

11-18 เม.ย. 2563 103,000.103,000.--  93,00.93,00.--  83,000.83,000.--  14,000.14,000.--  7,500.7,500.--  --30,00030,000..--  
--22,500.22,500.--  

25 เม.ย.-2 พ.ค. 2563   
  

96,000.96,000.--  

  
  

8877,,000000..--  

  
  

7777,,000000..--  

  
  

1144,,000000..--  

  
  

77,,550000..--  

  
  

--2277,,000000..--  
--2211,,000000..--  

2-9 พ.ค. 2563 
9-16 พ.ค. 2563 
16-23 พ.ค. 2563 
23-30 พ.ค. 2563 

30 พ.ค.-6 มิ.ย. 2563 
6-13 มิ.ย. 2563 
13-20 มิ.ย. 2563 

20-27 มิ.ย. 2563 

http://www.metropole-interlaken.ch/
http://www.metropole-interlaken.ch/
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 ค่าทิปพนกังานขบัรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าสวิตเซอร์แลนด ์(เชงเกน้) 
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเที่ยว และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
 ค่าประกนัการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกนัภยั แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุม้ครองการสูญเสียชีวิต/

อวยัวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง จากอุบติัเหตุ ส าหรับผูเ้อาประกนัภยัอายุ 16-75 ปี จ  านวนเงินเอาประกนัภยั 
1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 1,500,000 บาท รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเน่ืองหลังจากกลับถึง
ประเทศไทย 150,000 บาท ทั้งน้ีครอบคลุมถึงประกนัสุขภาพที่ไม่ไดเ้กิดจากโรคประจ าตวั 
– หากมีความประสงคจ์ะเพิ่มความคุม้ครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหาย ตลอดจนความล่าชา้ของสัมภาระและ
เที่ยวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรมต์ามเอกสารแนบทา้ยใบจองทวัร์  

 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 ก.ก. 
 

ค่าทวัร์ไม่รวมค่าทวัร์ไม่รวม  ::  
  
  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ และไกดท์อ้งถิ่น 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั และค่าอาหารท่ีสั่งมาในห้องพกัค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษทัฯจดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทาน
ไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิ่ม 
 

การจองทวัร์ (การจองทวัร์ (HHooww  ttoo  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  
  
 หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกบั EUROPEAN HOLIDAY กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกลบ้า้นหรือที่ท่านรู้จัก

และเช่ือถือได ้ซ่ึงจะดูแลท่านดว้ยขั้นตอนท่ีง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยนืยนัการเดินทางของท่าน กรุณาจอง
ทวัร์และช ำระเงินมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดินทำงหนึ่งท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันที่จอง ซ่ึงเงินมดัจ าดงักล่าวจะเป็น
การยนืยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินส่วนที่
เหลือตามวนัที่ก  าหนด ทางบริษทัฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 
 

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ (ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ (CCaannnnoott  mmaakkee  yyoouurr  rreesseerrvvaattiioonn))  
เน่ืองจากสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื้ออ  านวยต่อบุคคลดงัต่อไปน้ีเน่ืองจากสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื้ออ  านวยต่อบุคคลดงัต่อไปน้ี  
  
 ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ส าหรับลูกคา้ดงัต่อไปน้ี 

1. เดก็ที่มีอายใุนระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผูสู้งอายทุี่มีความจ าเป็นตอ้งใชว้ีลแชร์, ไมเ้ทา้ หรือเคร่ืองมือต่างๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านที่มีความประสงคจ์ะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหว่างทาง/กลางทาง 
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิเช่น ผูท้ี่ด่ืมสุราบนรถ , ไม่รักษาเวลา, เสียงดงั พูดจาหยาบคาย 

สร้างความร าคาญใหแ้ก่ผูร่้วมคณะ, ผูท้ี่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทวัร์ ที่มีระบุอยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร์ , ผูท้ี่ก่อหวอด 
ประทว้ง ยยุงใหผู้ร่้วมเดินทางบงัคบัใหห้วัหนา้ทวัร์ตอ้งท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซ่ึงบางคร้ังอาจจะมีผลกระทบ
กบัผูร่้วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได ้  
 

การยกเลิกการจองทวัร์ (การยกเลิกการจองทวัร์ (CCaanncceellllaattiioonn  CChhaarrggee))    
  
 1. การยกเลิกและขอเงินค่าบริการท่ีช าระไวแ้ลว้ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

    1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวนัที่น าเที่ยว                 
          ให้คนื 100% ของเงินค่าบริการ 
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    1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัที่น าเที่ยว 
         ให้คนื 50% ของเงินค่าบริการ 
    1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัที่น าเที่ยว  
          ไม่ต้องคนืเงินค่าบริการ 
 

 2. ค่าใชจ่้ายของผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ไดจ่้ายจริง เพื่อการเตรียมการจดัการน าเที่ยวต่อไปน้ี ใหน้ ามาหกัจากเงิน  
    ค่าบริการที่ตอ้งจ่ายตามขอ้ 1 แต่ถา้ค่าใชจ่้ายสูงกว่าเงินค่าบริการที่ไดช้  าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียกจาก  
    นกัท่องเท่ียวไม่ได ้ทั้งน้ีผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียว แสดงหลกัฐานใหน้กัท่องเท่ียวทราบ ดงัต่อไปน้ี 
    2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า 
    2.2 ค่ามดัจ าของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 
    2.3 ค่าใชจ่้ายที่จ  าเป็นอื่นๆ 
 

หมายเหตุ หลกัเกณฑท่ี์น ามาใชน้ี้ เป็นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แห่งพระราชบญัญติัธุรกิจน าเท่ียวและมคัคุเทศก ์พ.ศ.2551 โดย
ประกาศใชน้บัตั้งแต่วนัท่ี 15 มิถุนายน 2553 เป็นตน้ไป 
 

ตัว๋เคร่ืองบิน (ตัว๋เคร่ืองบิน (AAiirr  TTiicckkeett))  
  
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจัดท่ีนั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯ ไดด้  าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทาง
ตอ้งรอ RUFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้ น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกับ
เจา้หนา้ท่ีฯ เพื่อยนืยนัในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ไดห้รือไม่ก่อนที่ท่านจะช าระเงินค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
 

การสะสมไมลข์องสายการบิน (การสะสมไมลข์องสายการบิน (MMiilleeaaggee  CCllaaiimm  ))  
  
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได ้50%, ออสเตรียนแอร์

ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟินแอร์, ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์  ข้ึนอยู่กบัเง่ือนไขการสะสม
ไมลข์องสายการบินนั้นๆ ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านั้น 
 

ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน ้ามนัเช้ือเพลิงของสายการบิน (ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน ้ามนัเช้ือเพลิงของสายการบิน (IInnssuurraannccee  aanndd  FFuueell  SSuurrcchhaarrggee  //  TTaaxx  YYQQ))  
  
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 18 กันยายน 2562 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลงั ถือ

เป็นค่าทวัร์ส่วนเพิ่มท่ีทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
 

โรงแรมและหอ้งพกั (โรงแรมและหอ้งพกั (HHootteell  AAccccoommmmooddaattiioonn))  
  
  ห้องพักแบบ Twin คือหอ้งพกัที่มีเตียงเดี่ยวขนาดเลก็ 3.5 ฟุต 2 เตียงในหน่ึงหอ้ง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 

 ห้องพักแบบ Double คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / ส าหรับพกั 2 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Triple Room คือหอ้งพกัที่เตียงขนาด 5 ฟุต 1 เตียง+3.5 ฟุต 1 เตียง / หรือเตียง 3.5 ฟุต 3 เตียง / ส าหรับผูพ้กั 

3 ท่าน (ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการวางผงัมาตราฐานในแต่ละโรงแรมท่ีแตกต่างกนัในแต่ละประเทศ)  
 ห้องพักแบบ Single คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาดเลก็ขนาด 3.5 ฟุต 1 เตียงในหน่ึงหอ้ง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 ห้องพักแบบ Double Single Used คือหอ้งพกัที่มีเตียงขนาด Queen Size ขนาด 5 ฟุต 1 เตียง / ส าหรับพกั 1 ท่าน 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple 

Room) ข้ึนอยูก่บัขอ้จ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั  ซ่ึง
อาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งติดกนัตามที่ตอ้งการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต  ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะให้บริการ
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ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น   
 ในกรณีที่มีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการ

ปรับเปลี่ยน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่าง

อาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่าน
ตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใชจ่้าย
เพิ่มเติมได ้
 

สถานที่เขา้ชม (สถานที่เขา้ชม (RReesseerrvvaattiioonn  FFeeee  &&  EEnnttrraannccee  FFeeee))  
  
  การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเขา้ชมนั้น ๆ ปิดท า

การ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัที่คณะจะเขา้ชมไม่สามารถจองผ่าน
ระบบดงักล่าวได ้ทางบริษทัฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีนั้น ๆ หรือ สลบัโปรแกรม
เพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานที่ดงักล่าวได ้แต่หากมีการล่าชา้ หรือเหตุหน่ึงเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลท าให้ท่าน
ไม่สามารถเขา้ชมสถานที่ดงักล่าวได ้ทางบริษทัฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เน่ืองจากได้ช าระ Reservation Fee ไป
แลว้ กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เขา้ชมจากเจา้หนา้ที่ในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนช าระเงิน  
 

สัมภาระและค่าพนกังานยกสัมภาระ (สัมภาระและค่าพนกังานยกสัมภาระ (PPoorrtteerr))  
  
  ค่าทวัร์ไดร้วมค่าขนสัมภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติม ท่านจะ

ถูกเรียกเกบ็โดยผูใ้หบ้ริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักล่าวไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋าข้ึนลงได ้ 
ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได ้2 ยโูร / ใบ / คร้ัง 

 ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับผู ้โดยสารชั้น
ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+
ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก  าหนดให้ต  ่ากว่ามาตรฐาน
ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก  าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนัก
ส่วนที่เกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนบนพาหนะการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกิด

จากสายการบิน ทางสายการบินผูใ้หบ้ริการจะเป็นผูรั้บผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ์ซ่ึงจะรับผิดชอบต่อการสูญ
หายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน 
 

การสูบบุหร่ี (การสูบบุหร่ี (SSmmookkiinngg  AArreeaa))  
  
 ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มีการรณรงคเ์ร่ืองการงดสูบบุหร่ี บนรถโคช้, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีขอ้ก  าหนดที่ชดัเจน

ในเร่ืองการสูบบุหร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะส าหรับผูสู้บบุหร่ี ทั้งน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

การเดินทางเป็นครอบครัว (การเดินทางเป็นครอบครัว (FFaammiillyy))  
 หากท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ตอ้งไดรั้บการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair) , 

เด็ก , และผูสู้งอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่โมงติดต่อกนั ท่านและ
ครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทวัร์มีความ
จ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัร์ทั้งหมด 
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เอกสารในการยื่นวซ่ีาของประเทศสวติเซอร์แลนด์  ใช้เวลายื่นประมาณ เอกสารในการยื่นวซ่ีาของประเทศสวติเซอร์แลนด์  ใช้เวลายื่นประมาณ 1100  วนัท าการวนัท าการ  
((การขอวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผูเ้ดินทางทุกท่านต้องมา การขอวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผูเ้ดินทางทุกท่านต้องมา สแกนลายนิ้วมือด้วยตนเองสแกนลายนิ้วมือด้วยตนเอง   ณ ศูนย์รับค าร้องขอวีซ่าประเทศณ ศูนย์รับค าร้องขอวีซ่าประเทศ
สวติเซอร์แลนด ์ยกเวน้ผูท่ี้เคยสแกนลายน้ิสวติเซอร์แลนด ์ยกเวน้ผูท่ี้เคยสแกนลายน้ิวมือที่ประเทศสวติเซอร์แลนดแ์ลว้ กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีก่อนวมือที่ประเทศสวติเซอร์แลนดแ์ลว้ กรุณาแจง้เจา้หนา้ท่ีก่อนท าการนดัหมายท าการนดัหมาย))   
TTLLSS  CCoonnttaacctt  ::   1122//11  อาคารสาทรซิต้ีทาวเวอร์ ชั้นท่ี 12 ถ.สาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯอาคารสาทรซิต้ีทาวเวอร์ ชั้นท่ี 12 ถ.สาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ  
  
 พาสปอร์ตที่ยงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชง

เกน้หรือประเทศอื่น ตอ้งน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมติัวีซ่า 
 รูปถ่ายสีขนาด 3.5 ซม. X 4 ซม.(รูปถ่ายเนน้ช่วงใบหนา้มาถึงหวัไหล่) จ  านวน 2 ใบพื้นหลงัเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวด าและห้ามสแกน) 

ควรมีอายไุม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกนัทั้ง 2 รูป 
 ส าเนาทะเบียนบา้น / ส าเนาบตัรประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ / ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล / ส าเนาทะเบียนสมรส, หยา่, ใบมรณะบตัร / 

ส าเนาสูติบตัร ในกรณีอายไุม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ 
 หนงัสือรับรองการท างานจากบริษทั (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง / สังกดัที่ท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านั้นโดยระบุต าแหน่ง, 

อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบับริษทัน้ีและช่วงเวลาท่ีขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเท่ียว หลงัจากนั้นจะกลบัมา
ท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา 

 กรณีที่เป็นเจา้ของกิจการ ขอส าเนาใบทะเบียนการคา้ , ใบทะเบียนพาณิชย ์และหนังสือรับรองบริษทัที่คดัไวไ้ม่เกิน 6  เดือน พร้อม
วตัถุประสงค ์หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษทัฯ ยอ้นหลงั 6 เดือน 

 Statement บญัชีเงินฝากออมทรัพยส่์วนตวัของผูเ้ดินทางยอ้นหลงั 3 เดือนตอ้งอพัเดทถึงเดือนปัจจุบนั ที่ออกจากธนาคาร ควรเลือกเล่ม
ที่มีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกบัค่าใชจ่้ายได้
อยา่งไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภูมิล  าเนา เน่ืองจากสถานทูตสวิตเนน้ดูเร่ืองการเงินเป็นหลกัหากลูกคา้มีบญัชีฝากประจ า/ใบหุ้น/สลากออม
สิน โปรดแสดงเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมติัวีซ่า ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใชบ้ญัชีใดบญัชีหน่ึงในการยื่นขอวีซ่า ตอ้งออก
หนงัสือรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้คคลในครอบครัว (เป็นภาษาองักฤษ) ***สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั***  / ***หนังสือ
รับรองจากทางธนาคารไม่จ าเป็นตอ้งใช ้ยกเวน้กรณีที่ตอ้งรับรองการเงินใหก้บับุคคลอื่นๆในครอบครัวจึงจะขอ*** 

 กรณีท่ีบริษทัของท่าน เป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1 - 6 แลว้ ทางบริษทั
จะตอ้งออกจดหมายอีกหน่ึงฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใชจ่้าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบุช่ือผูเ้ดินทางและ
เหตุผลท่ีจดัการเดินทางน้ีในจดหมายดว้ย 

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศึกษาจะตอ้งมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ตวัจริง  
 กรณีที่เด็กอายุต  ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา , มารดา 

จะตอ้งไปยืน่เร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีกท่านหน่ึงได ้ณ ที่ว่าการอ  าเภอหรือเขต โดยมีนายอ  าเภอ หรือ
ผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง 

 การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิให้เดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า 
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้  าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่ง
กายสุภาพ ทั้งน้ีบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทาง
บริษทัฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการ
ขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ 

 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผูร้้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม 
ท่านไม่มีสิทธ์ิเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได ้
 

หลังจากการจองทวัร์และช าระเงินมัดจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเง่ือนไขท่ีบริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ 

 


